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Adreso: Oscar Bŭnemann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, II, Germanujo.
Landaj sekretarioj kaj abonprezo en nacia mono:

Argentino (Pes. pap. 2.—): S-ro Gracian° Garcia, Rioja 812,
Buenos Aires.

Belgujo (B 4.—): S-no Yvonne Colijn, Jan Borl-str. 8, rue
Jean Bori& Bruxelles-Auderghem.

Bulgarujo (Levoj	 S-ro Petr Mitkov, Bulevard Evlogi
Georgiev 49, Sofio.

Cefioslovakujo (ke. 25.—): S-ro Emil Mai, Mŭhlfeldgasse 11,
Gablonz a. N.

Danujo (dkr. 3.—): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, II.,
Kopenhago-K.

Estonujo (Ekr. 3.—) F-no Helmi Dresen, postkast 6, Talino.
Francujo (ffr. 20.—): F-no Ucile Royer, 14 Rue des Carmes,

Parizo V, poltkonto Parizo 25 777.
Germanujo (Rm. 3.—): La redaktanto, poŠtkonto Hamburgo

31 883.
Grandbritujo	 31—): S-no Margaret Blaise, „Bonveno", 47 Ma-

nor Way, North Harrow (Middx.) apud Londono.
El la landoj necititaj oni sendu rekte al la redaktanto la egalvaloron de 4 svisaj frankoj. La kuponoj de UEA estas akceptataj
kaj estu uzataj prefere ol nacia mono. Ne pagu per poštmandatoj: ĉar ili kaŭzas kurzan perdon. 	 Anoncoj pri vegetarai

Diangejoj kostas la egalvaloron de dek svisaj frankoj.

Hungarujo (P.4.—): S-ro Bihari Min, ĉe Szerderit, Telep-u. 14,
BudapeŠto VII.

Latvujo (Latoj 4.—): S-ro Julio Bejzots, Aspazia-Bulv. 9, lok. 3,
Rigo.

Litovujo (Lid. 8.—): S-ro Vladas Butktts, III. Gitunazija. Mai-
ronio 12, Kaŭno.

Nederlando (fI. 2.—): S-no Catharina J. Roskes -Dirksen,
Anemoonstraat 96, Hago.

Polujo (z1. 8.—): S-ro Chajrn KuŠnir, Ui. Orwida 5, Wolornin
powiat Radzymiriski.

Sovjetunto (R. 1.50): U. U. Zajcev, Moskvo 66, Lefortovskij per.
7a, kv. 1,

Svedujo (skr. 3.—): S-ro Erik Brenander. Fyrunga.
Svisujo (sfr. 3.—): S-ro Paul Enz, Nuxowcrk, Rapperswil,

(St. Gallen).
Usono (do1.1.—): S-ro Karl Friiding, Sherlock Hotel, Madi-

son. Wis.

La VEGETARA LIGO ESPERANTISTA (V. L. E.) estis fondata en la jaro 1908-a, dum la Dresdena Universala Kongreso
de Esperanto. Gia organo, la „Vegetarano" estis fondata en la jaro 1914-a. La kotizo por VLE kaj la abonpago por Ia „Vege-
tarano" estas identaj.

La celo de VLE estas, disvastigi Esperanton inter la Vegetaranoi kaj Vegetarismon inter Ia Esperantistoj. Krome,
danke al nia internacia helpa lingvo, ki volas helpi kaj antaŭenpuŠi la internacian vegetaran movadon kaj la solidarecon inter
vegetaranoj de ĉiuj landoj pli efike, ol tion povus fari naciaj organizoj aŭ revuoj.

Fine, nia ligo volas kunigi aron da homoj, kiuj interkonsente komplotas kontraŭ ĉio malbona kaj kiuj subtenas interne jela Esperanta movado la dikan nivelon de nia komuna volo.
La kenerala sekretario kaj kasisto de VLE estas nune Oscar Bŭnetnann, Hamburgo 24, Papenhuderstr. 32, II., Ger-manujo. Landaj sekretarioj prizorgas informojn, enkasigas kotizojn, propagandas kaj tradukas, se oportune, artikolojn el nia

organo por naciaj parenccelaj eldonajoj•

Transira Epoko.
Kiom ofte oni aŭdas kiel konsolon pri da malbonaj cir-

konstancoj ali kiel senktilpigon por nedecidemo, .ke ni
vivas en „epoko de transiro" eil unu fazo de da homara
historio en alian fazoni Estas vere, ke grandaj estas da
ŝanĝoj, kiuj 'lune okazas kaj kiuj cente ankoraŭ okazos
en la venontaj jardekoj rilate al 'homa kunvivado kaj ,so-
ci-ekonomla konstruo de la boTnaro.

Sed ĉiu epoko estas epoko de transiro, ĉar da evoluo
de ila homaro ne 'haltas. Ni vidas ankaŭ malsamajn faz-
ojn de evoluo en la malsamaj partoj de la tero. En la
oriento ho'mo.j devas ankoraŭ liberiki el 'kutimoj kaj tra-
dicioj, el kiuj okeidentanoj liberikis jam en da rnezepoko
aŭ antaŭ cento da jaroj. En Eŭropo mem la situo estas
malsama, kaj popoloj, kiuj jam forte progresadis laŭ unu
senco, laŭ aliaj sencoj estas ankoraŭ malantaŭ aliaj po-
poloj en certa senco malpli evoluintaj. Ja, eĉ, en unu lando
oni povas observi malsamajn kondiĉojn en malsamaj
regionoj, kaj ĉie estas .granda diferenco inter evoluo en
urboj kaj sur la kamparo. eio fluas, kaj .ĉio ĉiam fluadis;
ni do ne senkulpigu nin antaŭ ni mem nek 'konsolu nin
per la diro, ke ni vivas en transira epoko.

("Juste, ju pli fortaj estas da ŝanĝoj de ĝeneralaj viv-
kondiĉoj, des pli firmaj devas stari tiuj, 'kiuj direktis sian
atentan al certaj aferoj, kiuj estas sen-tempaj, kiuj estas
la bazo de homan' vivo kaj la bazo de ĉiu sana evoluo,.

Ni konsciu, ke ni estas gardistoj de trezoroj, kaj ke devo
pezas sur ni, kiun ni ne mem elektis, sed kiu 'kunnaskikis
kun ni. „Vi estas la la salo .cle la tero; sed, se la salo
sengustikls, per kio ĝi estos satlita?"

Ni, la vegetaranoj, ni, la esperantistoj, ni, la kontraŭ-
ttiloj de milito, konspiradas sekrete kaj publike kontraŭ
ĉio, kio atakas la kondiĉojn, sub kiuj sole estas ebla
sana evoluo de la homaro. Kaj ni havas kontrailulojn,
kiuj atakas niajn trezorojn. Ili atakas unue la plej gran-
dan trezoron de Ĉiu viva estajo: ia vivon mem. ili atakas
ankaŭ la alian trezoron, kiu estas plej sankta al ĉiu ho-
mo: la konsciencon.

Ondego de barbareco ŝvelikis en multaj eŭropaj lan-
doj subtenata de homoj, kiuj aŭ neniam Tyripensis, kio
estas vivo, kio estas konscienco, aŭ kiuj jam forgesis ĉiun
instruon de la liontindaj rni•itegaj jaroj. Tiu ondego mi-
nacas ne nur Eŭropon, sed la tutan boinaron kaj povos
neniigi ĉion, kion jardekoj de sata agado, eĉ jarcentoj,
konstruis. Neniu tielnomata „neŭtraleco" devas deteni
nin de decida kontraŭagado kontraŭ tiaj dankeregaj
nigraj fortaj. Kaj ne nur en minaco de militoj manifest-
ilas tiu ondego: 'li jam montrikas .en rnultegaj detaloj de
privata kaj publika vivo.

En landoj, kie ne ekzistis mortpuno, ĝi estas reen-
dulcita pro (tiu ondego. En landoj, kiuj ne permesis bov-
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batalojn, oni permesas ilin. En landoj, kie fine oni mal-
grandigis la armeon (ĉu pro ekstera premo, ĉu pro in-
terna konvinko), oni postulas pligrandigon de la armeo.
En landoj, kie oni fine fariĝis matura por kosmopolita
sento de supernacieco, de simpla homaraneco, oni ak-
centas naciajn infanajojn, oni teatrumas antaŭ la juuttlaro
per elmontro de naciismaj ridindajoj, oni malvastigas la
horizonton de la nova generacio per malzargo pri ĉio,
kio elmontras ;la salidarecon de ĉiuj homaj estajoj de
bona volo.

Ni devas gardi nin kontraŭ tiuj blindigoj. Ni devas
scii, kie estas la danĝera, kaj ni tiru la konsekvencon. Ni
ne .klinu admirante la kapon antaŭ personoj, kiuj per
perfideco, per fanfaronado aŭ nur pro la dormado de la
racie pensantaj personoj atingis famon; sed ni esploru,
kie estas progreso, kie estas •onvolo, kie estas tnensa
'kaj korpa saneco.

Antaŭ ĉio: ni ne dormu kaj ni ne toleru, ke dormu nia
najbaro, kiam danĝera minacas lin same kiel nin.

O. B.

Kongreso de Oksfordo.

Dum la Oksforda Universala Esperantokongreso
okazis, la 6-an de aŭgusto, kunsido de la ,Amikoj al la
Bestoj", sub prezido de s-ino M. M.Goodall. Fraillino
Florence I3arker el Harnpstead apud Landon() parolis pri
Ia „Lingvo de la Bestoj" kaj pri diversaj aliaj aspektoj
de la (laboro por la bonstato de la bestoj. En la diskuto
partoprenis gesarnideanoj el multaj landoj, traktante la
temojn de vegetarismo, naturkuracarto ktp. La prezid-
antino legis jenan preĝon de f-ino Barker verkitan:

Ho, nia pli maljuna frato, la homo, suprenrampanta
kun ni la saman ŝf. tuparon, estas ,ĉiuj el ni nur malgrandaj
polveretoj de la vasta Kosmo. Kaj ofte ne estas multe
da diferenco inter la granda kaj la malgranda.

Ciarn malfacila kaj rnalrapida estas la suprenirado. Ne
ŝarku nin per la senĉesa 'laboro kaj krueleco, ĝis ni ne
povos levi niajn okulojn al la ĉielo.

La sento de la parenceco kaj de la komuna origino
igu vin kompreni, ke ankaŭ ni povas suferi de malsato
kaj soifo, de turmento kaj doloro, de perdo kaj malkojo,
same kiel povas vi mem. Permesu al ni, ni petas, 'la
kuadon de la multaj 'Unuaj de la fizika mondo, la aero,
la suno, la refreŝigaj riveretoj, la herbejoj kaj la boskoj.

Donu al ni la kondiĉojn taŭgajn por 'la sana funkciado
de la diversaj organoj de niaj korpoj. Lasu nin rakolti
dum 'la rnaljuneco la rekompencon de :la dolĉanimeco kaj
de la humila spirito de servado, kiun ni ĉiam montris.
Kaj precipe, ni petas, savu nin de la •agonio de disiko 'de
tiuj, al kiuj ni kutimikis per la kunvivado. Kaj kiam ni
jam eluzikis aŭ malsanikis, donu al ni morton tiel rapidan
kaj sendoloran, kiel vi 'dezirus por vi mem kaj por viaj
amatoj.

Ni preĝas, ke la koroj de tiuj, kiuj havas aŭtoritaton
super ni, estu plenaj je kompato, kaj al ĝi ni inepre re-
spondos kun dankemeco, kun fideieco kaj kun amo. Ni
deziras, ke ili komprenu, ke ni portas :la ŝargon de
granda parto de iliaj laboroj, en kiuj ni kun ĝojo 'parto-
prenos, se nur ili nin rekompencos per bona mankaj°,
taŭgaj ekipajo kaj kondiĉoj de serv•do, per sufiĉa ripozo •

;kaj per rifugejo kontraŭ la vetero, tiel ke ni povu ek-
preni ĉiutage nian taskon kun freŝa farto.

Ni multe ŝatas, ke ili parolu al ni, donante al ni kelk-
foje sian societon, ne forgesante, ke, por servi al ili,

multaj el ni devas forlasi siajn fratulojn. Tiel i'li ŝparos
al ni la suferadon de senkulpa soleco.

Ni volas, ke ili gvidu nin kiom eble je la disvolvado
de niaj diversaj kapabloj, ke ili havu la paciencon ne•
cesan, por montri al ni la vojon, kiu kondtvkas pli kaj pli
alten supren sur la monto de la Evoluado, kies malprok-
siman pinton ankaŭ alcelas.

Aŭskultu tiun silentan preĝon, ho homo, nia granda
frato, kiu supreniradas al vi el la sangaj ombroj de la
buĉejoj, el inter la kruelegaj dentoj de la kaptiloj, 'tra la
ŝlositaj pordoj de 'laboratorioj kaj el la nigreco de la
karbminejoj; de ĉie, tra la tuta mondo, kie ni partoprenas
kun vi la malfacilan taskon de la ekzistado.

Plenumu tiujn niajn petojn, kaj la benaj dankoj de la
sennombraj kreitajoj, grandaj kaj malgrandaj, de la tero,
de la maro kaj de la ĉielo akompanos vin .dum via donu-
do kaj ĉirkaŭos vin en tiu horo, kiam vi metos la piedon
sur tiun novan sojlon, kiu ekfrontas la Nekonatan Estont-
econ.

Tiujn petojn ni deziras fari en la nomo de la kompat-
emo, la paco kaj la amo, ia jus'teco kaj la rajto.

Fl. B., B. A.

La fonto de ĉiu sufero.
Vidu „Vegetaranon" XII/4, pk. 41.

Oni ja asertas, ke ambaŭ venenoj (alkoholo kaj niko-
tino) efikas sti 'mu'lante, kaj tio povas esti ĝusta. Sed al

laŭŝajne pli alta vibro de la spirito sekvas des pli ra-
pida malstreĉo kaj laciko. Oni streĉas la nervojn nur je
la kosto de des pli rapida eluzo. Cu aliokaze oni povus
paroli pri postdrinkorgia naŭzo? Iufoje du viroj diris al
mi: Kian valoron havas la vivo, se oni ne plu rajtas trinki
(alkoholajojn) kaj fumi? Tiam oni sin povus simple mort-
igi.

Tiun ĉi diron ili jam delonge estis forgesintaj, kiam
mi alian fojon aŭdis ilin paroli. Unu diris: ,Cu vi ne havas
venenon por mi?" La alia respondis: „Ankaŭ mi ne plu
longtempe eltenos tion; sed ĉiuokaze mi havas revolve-
ron preta." Tiu viro efektive baldaŭ poste mem rnortigis

Ke alkoholo nutras kaj fortigas, tion eĉ aŭtoritatoj
neas, kiuj ne estas alkoholkontraŭuloj. Pri tio legu en la
(germana) Enciklopedio de Meyer. Fakto estas, ke dum
ĝuo de ambaŭ venenoj plialtikas la •sangpremo kaj pro 'tio
aperas ŝajna plivigliko. Pli altan sangpremon kreas an-
kaŭ ĝuo de kafo (araba air brazila), ĉina teo, kakao kaj
acidigaj nutrajoj. Al tiuj ĉi lastaj ĉefe apartenas besta
viando kaj blankfarunaj bakajoj.

Senriske oni povas fonnuli jenan regulon: Homa nu-
traj() estas nur tio, kio sen preparo estas mankebla. Tio
estas nur nuksoj kaj fruktoj (inkluzive ie kukumoj kaj
tornatoj). Sed la digesta aparato de la plej multaj homoj
estas tre ofte tiorn degenerinta, ke ĝi ne povas eiteni tian
nutrajon sola. Tiaj homoj almenaŭ ne vane detruu la
nutran valoron. Ekzemple, se ili manĝas bulkojn,
ajojn k. c., tiam i'li ne uzas, forjetante ilin, ;la plej gravajn
nutroelementojn, kiuj trovikis en la ŝelo de la tritikkerno.
Kiom danĝera estas tia senvalora nutraĵo, tion oni vidas
el la libro de McCaun: Kulturmalsano 'kaj aci.dmorto.

Kutime personoj tiel nutrita] rnalsanas je membro-
ŝveligo, arterisklerozo, ostoputriko kaj ĝenerala korpa
rnalfortiko. Sed kiom malmultaj homoj penas ŝanĝi sian
vivmanieron!

Profesoro Verweyen diris dum la 'lasta Biologia Kon-
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greso en Dresdeno, ke kreskas la rondo de la homoj,
kiuj aprobas kaj laŭdas ia fruktnutradon en taŭga varieca
kumneto kaj ĝusta preparo kiel animkorpan energifonton.
Kiu konas kaj eluzas 'la transformiĝon de la fruktsukero
en sangon, tiu posedas mirindan 'rimedon, por plivigligi la
tutan organismon kaj bedaŭras la homojn, kiuj pro ne-
scio ne uzas tiajn rimedojn por la plifortiĝo. Ke la nescio
restas, tio estas kulpa de la kuracistoj.

La efikon de nescio pri biologiaj faktoj sur la morala
kampo ni vidas ĉe drinkuloj kaj fumuloj. Ebriulloj ja tute
ne konas moralajn limojn; sed ankaŭ fumuloj estas tre
senpripensaj. Kiom ofte en vagonfakoj por nefumantoj,
de la fervojo, personoj futnas, ne atentante kunveturant-
ajn malsanulojn (al kiuj kuracisto malpermesis tabak-
aeron), nek suCinfanojn ati aliajn infanojn, kies organis-
mo ankoraŭ evoluas. Ankaŭ en trarnveturiloj oni ofte
vidas brulantajn cigaraĉojn. Dam-, fabrik- kaj arbar-
brulegoj ofte estas la sekvo d'e fumado, t. e. de alumetoj
nesingarde forjetitaj. Ankaŭ mortigoj ofte jam okazis
pro la tab:aikavidego. Legu pri tio la (germanan) verkon
de Prof. Stanger „Tabako kaj Kulturo".

Al tio aldoniĝas ankoraŭ la ekonomiaj malutiloj. Por
drinkuloj ni plenzorge ,konstruas malsanulejojn, frenezul-
ejojn, •alliberejojn kaj pundomojn. Por la fumulloj ni
estas devigataj sendi Ciujaremiliardsumojn eksterlanden
pro aĉeto de tabako. Krome ni forgtelas de la hejmlando
la plej fruktodonan teron. La nutralketniisto Justus Liebig
nomas la tabakkulturon fiekspluato; ĉar tie, kie oni,
plantis tabakan, dum kelkaj jaroj poste ne povas kreski
terpomoj nek grenoj.

Prudentaj landoj ekkonis moralajn kaj ekonomiajn
malutilojn de tiaj venenoj kaj kontraŭbatalis ilin per mai-,
permesoj. Antaŭ ĉiuj staras Usono kun la alkaholmal-
permeso. Mi tion nornas la plej granda kulturago de la
dudeka jarcento, kvankam la alkoholinteresuloj :klopod-
adas havigi por si la gazetaron kaj mallaiidi ,ĉi tiun mai-
permeson.

Cefe laboristo, kiu kontraŭbatalas la ika.pitalismon, ,po-
vus per unu bato kvazaŭ lamigi la alkoholan 'kaj tabakan
kapitalon en ĉiuj landoj per simpla rezigno je tiaj surdigaj
„ĝuon Sed mi timas, ke la laboristoj tiurilate estas pli
konservemaj eĉ ol la politikaj konservismanoj. (Rimarko
de la red.: La laboristoj en sia mizero imitas laŭeble
konduton de la posedantaj klasoj, kies ekzemplo .estas
vere hontinda sur ĉiu kampo de etiko kaj prudenta viv-
maniero. Kiu ne havas rimedojn, por havigi al si verajn
vivĝuojn, kontentiĝas per la falsaj ĝuoj.)

Sed vana estas la espero je 'la agado de politikaj par-
tioj; liberiĝu do ĉiuj prudentuloj individue de la jugo de la
surdigaj incitiloj. Mi estas konvinkita, ke sen fera glavo
tiu popolo superregos la aliajn, kiu unue efeiktivigos
vivreformon laŭ la jus citita plano kaj tiel, ke ĉiuj sentu
ĝin kiel bonfaron.

Momente valoran, kion mi jam diris, kaj oni ĉiam
pensu pri ĝi: La manko de 'respekto por la naturleĝo
estas ia fonto de ĉiu sufero.

Walter Etzald, Lipsio.

Forte ni staru, fratoj amataj, por nia sankta afero;
ni batailadu, kune tenataj per unu bela espero.

Zamenhof.

La vera aristokrateco estas: vivi tiel, ke oni ofendas
nek la homojn, nek la teron.	 Maksim Gorkij.

Sepa Nordlanda Vegetara Kongreso.

(li okazis de la 20-a ĝis la 22-a de septembro en Oslo.
kaj kiel eksterlandanoj ĉeestis ĝin Saxon (kaj Ekhcrg el
Stokholmo, Beltonen el Londono, s-ino Elsa Regner An-
dersen el Kopenhago-Gentofte. S-ino Andersen paraladis
pri krudmanĝajoj. Prof. Hans Dahl, konata norvega
pentristo, parolis pri sanigaj vestajoj. D-ro Olav Skar
konferencis pri „Danĝeroj de nia nutraĵo :kaj vojoj al pli
saniga nutrosistemo". Advokato Halbo parolis pri „Tur.
mentado al bestoj". Plue 'parolis red. Saxon pri la vegc-
tarismo en la batalo kontraŭ 4a alkoholo, kaj D-ro Mii-
inichen pri modernaj tendencoj en nia trofalogio (nutro-
scienco).

Bedaŭrinde la aranĝo okazis 'ekster la tradicia Nor-
vega Vegetara Societo, kies gvidanto estas s-ino Martha
Fleischer; ĉar la aranĝinto de la kongreso, s-ro H. Jakob
Rbgler, fondis apartan Norvegan Tutlandan Ligon por
Laŭnatura Vivmaniero. Pri la motivoj de tiu apartiĝo ni
ne rajtas nek povas juĝi; estas nur mallaŭdinde, ke tiu
afero naskis disputon eĉ antaŭ la publiko, en ĉiutagaj ga-
zetoj (ekz. Tidens Tegn).

Manifesto kontraŭ armeservo kaj milita ekzerciĝo de la
junularo.

La registaroj de ĉiuj landoj fine oficiale agnoskis la
rajton de la popoloj je paco, rifuzante per la Kellogg-
pakto la militon kiel filon de nacia politiko. Tamen oni
plue preparadas la militon. En absoluta kontrasto kon-,
traŭ la pacemaj deklaroj de la registaroj troviĝas antaŭ
ĉio 'la daŭrigo kaj la pligrandigo de la milita ekzerciĝo
de la junularo.

Du formoj de tiu milita ekzerciĝo aperas: en multaj
landoj ekzistas laŭleĝa armeserva devo; en aliaj landoj
ĝi estas daŭnarne libervola, sed fakte per morala kaj eko-
nomia premo •ltrudata al la junularo. Krom tio, ĉiuj re-
gistaroj opinias, ke ili havas la rajton, postuli militservon
d'e la gegtatanoj.

Ni deklaras, ke ĉiu, kiu sincere deziras la pacon, de-
vas batali, por forigi militemigon al la junularo, kaj
rifuzi al la registaroj la rajton, altrudi militan servodevon
al la gtatanoj.

La servodevo liveras la individuon ail la militarismo,
Gi estas speco de servuto. La fakto, ke la popoloj ku-
timas toleri ĝin, estas pruvo 'pri kia stultiga influo.

Milita elkzercado estas instruo de mortiga tekniko al
korpo kaj rnenso. Milita ekzercado .estas eduko al milito.
ni estas eternigo de la milita spirito. 0i malhelpas la
evoluon de la volo al paco. La maljuna generacio faras
gravan krimon je la estonteco, se ĝi instruas al la junul-
aro en lernejoj kaj universitatoj, en "Stataj kaj privataj
organizoj, ofte sub la preteksto de fizika disvolvigo, la
metion de la milito.

La paukontraktoj devigis la venkitajn popolojn, forigi
la /militan instruon al la junularo kaj la armeservan
devon; fine nun forigu ilin ĉiuj popoloj de la mondo per
propra iniciato!

Se :la registaroj ne volas vidi la profundan indignon
kaj ribelon kontraŭ la milito, ili renkontu la kontraŭ-
staron de ĉiuj personoj, por 'kiuj la plej alta leĝo estas
laboro por la homaro kaj obeo al la konscienco.

Popoloj de la tuta mondo, decidu:

Ne plu militarismo! Ne plu konskripcio (militserva devo)!
Edukado por humaneco kaj paco!
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Tiun manifestan publikigis la „Joint Peace Council"
(Unuigita Pac-Konsilantaro), Vieno (Aŭstrujo), VII,
Dithlergasse 2,26. Al tiu ĉi ligo apartenas la Plej gravaj
radikalaj kontraŭmilitaj organizoj. La manifesto estas
subskribita de konataj intelektuloj multnombraj, el kiuj ni
citas: Rabindranath Tagore, Hindujo, Fl. C. Angl-
ujo, Prof. Einstein, Generalo Sehnaieh, Thomas Mann
Gerrnanujo, Romain Rolland, Victor Margueritte, Franc-
ujo, Upton Sinclair, Usono, Stefan Zweig, Prof. Siganund
Freud, Aŭstrujo.

La „Vegetarano" publikigas tiun alvokon: ĉar la
redaktanto •opinias, ke 'ĝi estas gravega kaj necesega.
La miliitem•j partioj en ĉiuj 'ŝtatoj, la partioj, kiuj vo-
las eternigi la malbonajn kutimojn kaj la krimojn de
estintaj tempoj, da partioj, 'kiuj predikas por idoloi
(patrujo, naciismo, patriotismo) sensencaj kaj danĝeraj,
celkonscie laboradas, por akiri la potencon en ĉiuj lan-
doj, kaj la personoj, kiuj volas progreson, bonstaton,
pacon, kreis diversajn sensignifajn grupojn kun nebulaj
apartaj celadoj, mal'helpante tiel la necesegan kreon de
unu f o r t a ikantraŭstara grupo de progresemffloj.

La Internacia Antimilitista Komisiono, sekretario Al-
bert de Jong, Hago (Nederlando), Laurierstraat 127..
publikigas „Gazetse•von", kiu enhavas gravajn faktojn
Pri la terura stato, en kiu ni trovikas. Grupoj de sam-
celanoj mendu specimenon de tiuj cirkuleroj kaj abonu
ĝin, por teni sin informitaj.

La „Gazetservo" aperas en lingvoj Esperanto, frafica,
german, angla kaj nederlanda. Jarabono estas 1 usona
delaro aŭ egalvaloro.

Farbo „Lumo".
A. Pafomov, apotekisto, Serpufiovo, Sovjetunio.

La plej malkara, simpla vegetara farbo (kolorigilo),
por 'kolorigi ĉambrojn, barilojn, stalojn el ligno, briko,
ŝtono k. a. estas farebla jenmaniere:

13one miksu: 400 gramojn da sekalfaruno (nepre ĝi)
dufoje kribrita per densa kribrilo, kiu forigas branojn
(ekzistas rafini'ta faruno), 2500 g da akvo, kaj poste
varmigu, por 'ke ĝi bolu. Dume ĉiam miksu per baston-
eto. Kiam estitis bona fartingbalo, aldone: 50 g da
aluno, 25 g da borakso kaj ankoraŭ 2500 g da akvo. Jen
vi ricevos 5475 g da emulsio „Lumo".

Al ĝi aldonu 1000 g da kreto aŭ murnio aŭ okro, laŭ
la dezirata koloro, ekzemple rozkoloron donas kreto
kun munti° (farbsubstanco el minerala gudro).

Da akvo oni povas meti pli aŭ malpli laŭ la deziroj de
la 'kolorigisto. Tiu ĉi farbo do ne enhavas lignalistan
gluon, nek sapon, nek sulfurikan kupron, nek tritikan
amelon, t. e. ne karajn elementojn.

Antaŭ ol 'kolorigi, oni devas akvumi la objekton per
trialseka peniko. La farbo „Lumo" estas aprobita de B.
C. H. X. (Plej alta popolekonomia adrninistrejo) kaj ĉiam
estas uzata en Sovjetunio.
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Itala Riviero, Vegetara Pensiono Helios en R a -
p a o , en plej bela suda skuo kun rigardo al la maro.
Gardeno.

Agrabla internacia hejmo. Tage 30-40 liroj. Fluanta
akvo kaj centra hejtado. Postulu prospekton.
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Grava Statistiko.

La „Krifflaborado de IALA (Internacia Asocio por
Helplingvo) en Novjorko 'kaj de la Instituto J. J.
Rousseau en Genevo kun la Esperanto-Institut° por la
Gertnana Respubliko en Lipsio" petas, ke nepre 'ĉiuj, kiu;
nuntempe instruas Esperanton en lernejo, donu al :la se-
kretariino de la Kunlaborado,

Fraŭlino Martha Moelke,Brandenburgische StraBe 5,1.,
lierdino-Sildende, Germanujo,
jenajn indikojn:
1. pri la koncerna 'lernejo (nomo nacilingve, en latinaj

leteroj) kun klarigo pri nomo kaj grado en Esperanto.
2. pri Ia propra preciza adreso,
3. pri aliaj detaloj, kiuj gajnas necesaj. por klarigi la si-

tuon.
Samtempe por nia kufflaborado kun la IALA 'kaj por

nia propagando por Esperanto estas gravege, ke oni ri-
cevu laŭeble plenan materialon por tiu statistiko.

Templimo: 31.12.19,30.

El multaj landoj.

Polujo. En Varsovio fondikis du novaj vegetaraj
mankejoj: unu en Strato Niecala 3, kiel filio de la 'bona
vegetara manĝejo Aleje Jerozolimskie 25 (Zrzeszenie
Warszawskich Jarosz(rw), la dua en Strato Dtuga 25,
kiel filio de la societo 13raterstwo (Frateco), kies centro
estas en Strato Marszalkowska 120. Ambaŭ novaj mant-
ejoj bone prosperas.

Norvegujo. Laŭ la ĉiutaga gazeto „Aftenposten" la
prezidantino de la unuiko „Pax Aeterna" Elisabeth
Fleischer agitadas por „Paco-Fonduso Nansen" inicia't-
ita de la sveda verkistifio Margret Holmgren kaj admi-
nistrota la Ligo de Nacioj en Genevo.

Grandbritujo. Dum la 'fakkunsido de la „Amikoj al la
Bestoj" en Oksforda Esperantokongreso nia samcel-
ano Andrĉ Gaillard parolis pri la Kompleta Naturisrno kaj
la „Trait d'Union".

La ĉiutagaj gazetoj konstatas, ke iom post iom mal-
aperas viandinantaj 'kutimoj, kiuj en Britujo gajnis
eternaj. La publiko pli kaj pli estas informata ipri la pre-
ferindeco de senvianda manko. La gazeto .,Manchester
Guardian" (laŭ Tlie Vegetarian Messenger) raportis pri
publika konferenco de la Brita Linio de Kontraŭuloj de
Vivisekcado: .,Kial ne ĉiuj .kontraŭtiloj de vivisekcado
estas vegetaranoj?" estis ofta demando ĉe tiaj konfe-
rencoj. Al ĝi D-ro Hadwen, unu el la plej famaj parti-
anoj, respondis: „Multaj el iili estas vegetaranoj. Mi esta s '
vegetarano de 54 jaroj."

Svedujo. Sub la nomo Wigatoit oni fondis apud
Ãsljunga en Skanio vege'taran ,kolonion rezervitan por
homoj, kiuj estas anime, korpc kaj intelekte taŭgaj. La
arto kostas nur 25 oerojn ĉiu kvadrata metro.

La Sveda Vegetara Societo havis la 6.9. sian ĉiu-
jaran kunsidon en la libertempejo Borgen, Nora-Klingsta.
Prezidis redaktisto J.L.Saxon. Samloke okazis ankaŭ la
„internacia vegetara festotago". Parolis D-ro ,med.
Heitrik Berg konvinke pri vegetarismo. Red. Saxon ra-
portis pri sia vojaĝo tra Germanujo kaj Aŭstrujo.

Redaktisto E.G.Torgny, nia samideano kaj vegetar-
alio, tre fervore kaj efike propagandas por la paco.

Italujo. Ankaŭ en Italujo nun estas fondita, laŭ la ek-
zemplo de Vilennes apud Parizo, kolonio de naturistoj
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kun organizo „Unione Naturista Italiana", adreso Porta
Nuova 34, Milano; sekretario estas Ettore Ferrari.

Bulgarujo. La 5-an de sept. okazis en prelegejo de Ia
universitato de Sofio bnpona protesto kontraŭ la milito
kaj armado. Parolis interalie Doktorino Woker el Svis-
ujo, spertulino pri 1a kernia milito. La kunsidon fermis
D-ro Nejĉev, defendante la vegetaranojn kontraŭ la ri-
proĉo, ke ili estas malvenkemuloj, kaj emfazante, ke an-
kaŭ ili batalas por la bovo de la popolo, sed sur Mia
vojo : pace kaj sen perforto.

Hispanujo. En la vilaĝo aragona Bardallur, distrikto
de Saragoso (Zaragoza), ,,regas" vegetara urbestro, s-ro
Felipe Ond& Laŭ lia iniciato estis plantataj en tiu loko
512 figarboj laŭ la karnpara stratego.

Francujo. Tre vigle laboradas la ligo „Trait d'Union"
(Interliga Streketo), kiu komprenas, ke vegetarismo kaj
intcrnaciismo, same kiel bonmoreeo kaj sento pri socia
respondeco, ne estas apartigeblaj. Kompreneble, ili
apogas ankaŭ Esperanton kaj la Esperantismon, kaj la
Grupo de Esperantistaj Naturistoj en tiu organizo ĵus pu-
blikigis sub la 3.9. 20 sian duan raporton pri agado, Oti
atestas pri fervorega agado, speciale de nia amiko

kiu ankall aperigis longan varban artikolon,
sekvatan de kurso pri Esperanto, en la ĉiusemajna grava
naturisma gazeto „Naturisme" de D-roj DurvilQe, 15-bis
Rue Ciinarosa, Parizo 16. Sub gvido de s-ro E. Barrier
floro kantis esperantajn Itimnojn, interalie la „Internacian
Vegetaran Kanton" de nia samideanino C. J.Roskes-
Dirksen kun melodio de Hugo Nolthenius. La organo de
la .,Trait d'Union" (tre leginda) estas „Wg&n(Sration".

Germanujo. La redaktanto loĝis unu tagnoktan en la
Hotelo Europahof kaj estis surprizata, trovante sur la
manĝlisto de la 'hotela restoracio krom la ordinara menuo
specialan tutpretan presitan vegetaran menuon: Freŝaj
fruktoj, ilorbrasika supo, Ovoj laca florenca modo, karotoj
Vichy, deserto aŭ fromaĝo. Prezo 4.— g. M.

Saksaj kaj sudetgerrnanaj vegetaranoj havis la 7-an
de septembro agrablan renkontiĝon sur la Alta Neĝnionto
ĉe la vilaĝo Schneeberg. (Vidu sub Cefioslovakujo).

La revuo Der Naturarzt (La Naturkuracisto), Berlino
SW 61, sub redakto de Prof. Fr. Schbnenberger, raportas
pri la 25-a jubileo de la Vegetara Infanejo de Prof. Julius
Baron fondita en 1905, en Breslau. La rezultoj estas bon-
egaj, kaj 'la aŭtoritatoj, kiuj komence hezitis akcepti la
heredajon destinitan por tia hejmo (Berlino eĉ rifuzis, kaj
pro tio la hejmo estis konstruata en Breslau), nun agnos-
kas la valoron de vegetara dieto por infanoj (georfoj).

La Ligo de gerrnanaj Tabakkontrailtiloi dum sia
jara liga tago en Dresdeno okupis sin precipe pri la fum-
ado de la junularo. Oni faros peticion al la parlamento,
por ke estu malpermesata	 vendo de tabakaĵoj al per-
sonoj sub 16 jaroj. Plua decido koncernis la malper-
ineson de fumado de ailtornobilkondukistoj dum la vetur-
ado.

La eldonejo Ullstein havis inter siaj konataj poptilaral
instruaj kajeroj unu numeron „Moderna Nutrado", kin
estas preskaŭ tutvegetara. En ĝi ni trovas portreton
Bernard Shaw kun indiko de festena menuo, kiun li mem
aranĝis: Londono, 1930; Hordea supo. Poŝitaj ovoj.
Bakitaj spagetoj (maldikaj makaronioj) kun Parma From-
aĝo. Fruktoj. Valoj. Malvarma lakto.

Cefioslovakujo. En Prago fondiĝis ĉefioslovaka vege-
tara Klubo. Adreso J. Posplŝil, Prago II, RevoluIni 7.
Sub la adreso de Sekretario Feix, Warnsdorf VI/1894,

fondiĝis vegetara korespondajo ,,Hygiea" por informoj
inter sameelanoj.

Sur la Lausche-Monto okazis ankaŭ ĉitiujare la kun-
veno de sudetgerrnanaj kaj saksaj vegetaranoj. kiun ĉe-
estis ankaŭ nia landa sekretario Emil Mai. Gvidis la
aranĝon Moritz Schnitzer el Warnsdorf. Al paroladoj
pri la modela kuracejo en Steinseh1inau sekvis vigla dis-
kuto pri koloniado kaj pri area reformo (teristno), en
kiu 1a naturkuracisto Oskar Mummert, kunfondinto de la
kolonio Eden apud Berlino, donis valorajn informojn kaj
admonis !kontraŭ 'tro optimismaj kaj ne sufiĉe pripensitaj
entreprenoj.

Danujo. Dum Ia kutima kunsido de la Kopenhagaj
vegetaranoj la 25. 8. 30 nia samideano Fink-Jensen faris
belan paroladon pri la vegetarismo ĝenerale. Priparol-
ante la demandon pri vakcinado, la anaro decidis sendi
al la ministro por enlandaj aferoj, Dahlgaard, jenan de-
ziresprimon, kiun poste publikigis ankaŭ la ĉiutagaj ga-
zetoj: „La Kopenhaga Sekcio de la Dana Vegetara Soci-
eto insiste petas, ke la Ministerio por Internaj Aferoj
helpu, por ke plena individua libereco estu certigata en
la demando pri vakcinado". Sur la insulo Fionio (Fyn)
okazis en ok diversaj urboj sukcesaj propagandaj parol-
adoj kun praktika instruo de f-ino An'na Ullerup pri manĝ-
preparo.

Usono. Gojiga estas la fakto, ke la vaporŝipaj linioj,
kiuj servas por vojaĝoj al Usono, donas al siaj pasaĝeroj
jenajn avertojn: „La posedo de pafarmiloj estas punata
en Usono, same la posedo aŭ la enkonduko de alkoholaj
trinkajoj kaj ebriigaj venenoj (opio, kokaino ktp.). Grave
estas, ke estas malpermesita la importo de ardeaj, pa-
radizbirdaj aŭ aliaj ornamplumajoj kaj ke la provo de tia
importo sekvigas altan monpunon." Tia averto montras,
kiajn bonajn leĝojn havas Usono kontraŭ •arbareco
porti kadavrojn aii plumojn de birdoj kiel ornamajon.

Svisujo. En Genevo estos konstruata Internacia Mo-
numento ;kontrall la Milito kaj por la Memoro pri ĉiuj
Viktimoj de la Milito. La prepara komitato petas ĉiujn
simpatiantojn helpi per rnono kaj propagando al tiu en-
trepreno. Gvidanto estas s-ro Artttro Leuba, 3 Chemin
des Chalets, CUne-Bourg-Genevo, Svisujo, al kiu oni
adresu demandojn kaj monsendojn.

Vegetaraj Mankejoj.

Rapallo (prov. Genovo),	 „Villino Helios",
Via Provinciale 11.

Torino (Itailujo), Corso Vittorio Em•nuele 41 (tre
bona!).

Breslau (Germanujo), Manĝejo Reger, Neue Schweid-
nitzer Straf3e 2, I.

Stuttgart (Germanujo), J. Haberstroh, Langestr. 5.
Vieno (Mistrujo) VI, Anna Lichtenegger,

gasse 1.
Seewen (Schwyz), Svisujo: Kur- und Erholungs-

heim Sonnenberg, Familio Wagmann. Rekomendita de
angla samideanino! En belega montan regiono.
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Vegetara Hotelo .,Poinona" en Hago (Nederlando), Molenstr. 53,
estas modela gastejo kaj devus esti vizitata de ĉiu samideano
trapasanta Hagon. Varma kaj malvarma akvo en ĉiuj ĉambroj.
Modela pureco.
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Lugano-Crocelisso (Svisujo): Kuraca kaj Ripoza
Hejmo „Quisisana" (Ĝi tie oni resanikas) de familio
WaBmann. Samtempe lernejo por vegetara !kuirarto.

Ehrwald (Tirolo, Aŭstrujo): Pensiono „Landhaus",
1000 in super la rnarnivelo.

Glisselia, Vessigebro (Halland, Svedujo): Vegetara
Pensiono de Anna Larsson.

Vence (Alpes-Mar., Francujo): Vegetara Hejmo, In-
fanhejmo kaj Tendara Kampo, L'Adr`ech, Chemin du
Riou.

Midtstucn Sanatorhun, Holmenkollen (Norvegujo):
Gvidanta kuracisto D-ro E. Mbinichen.

Vegetaraj kaj pareneeelaj eldonajoj.

Internacia Gvidlibreto por Abstinuloj kaj Vegetar-
anoj, utila aclres•ibro eldonita de Fr. Paul Lorenz, Frei-
burg (Baden, Germ.), Belfortstr. I. Prezo RM 2.—. Tro
utila; sed estus rekomendinde, ke eldortantoj de tiaj li-
broj donu la presprovojn 'al lingvosciantoj, por eviti 'Ia
malbelajn mispresojn en fremdlingvaj adresoj!

L'Araldo della Salute, redaktanto Prof. Nicol6 Grillo,
Chiavari (Gcnova), poŝtfako 10, Italujo. Direkt. Glauco
Balena, Riccione (Forli), Italujo. Jarabono ekster ItaluM
Lit. 30.—. Tiu ĉi riĉenhava revuo dumonata daŭrigas la
laboron de nia simpatianto Fortunato Peitavino (nun en
Kampkultura Naturisrna Kolonio „Parchi Gontê", Isola-
bona, provi. Imperia, Itailujo), 'kies revuo „Salute e Lon-
geviU" 'ĉesis aperi. La nova revuo, fondita 1928, estas
multflanka kaj •kcentas speciale la vegetarismon kaj la
eraron dc la vakcinado. Glauco Balena &donis krome
flugfoliojn :

Suieidio Sociale (Socia Sinmortigo), pri .seroj kaj
vakcinoj,

II pane itttegrale (La plenvalora pano), eldonitaj 1930.
Wahrheiten iiber das Brot (Veroj pri la pano), de

D-ro W. Kraft, eldonejo Otto Salle, Berlino W. 57. Tria
eldono, 1930. 38 pakoj, prezo g. M. 0.50.

Vyzrffidane, monata revuo pri vivproblemoj, bulgar-
lingva, ĉiam ankoraŭ redaktata de St. Andrejĉin; eldon-
ata de Bulgara Vegetara Ligo, Strato 6. septemvri 3,
Sofio. Jarabono 80 levoj. Nia •atnideano Jordan Kova-
ĉev kunlaboras en ĉi tiu bonega revuo.

Ankaŭ „Vegetara Revuo" (Vegetarianski Preg'led)
estas nun redaktata de St. Andrejĉin; sama adreso, jar-
abono 50 levoj. La septembra numero raportas pri la
Bulgara Vegetara Kongreso en Ruse, en aŭgusto pas-
inta, kie interalie la principo ..Ne mortigu!" estis de-
nove forte akcentata.

Ingënieurs de Sant (Inĝenieroj de Saneco), perioda
bulteno eldonata de Louis Rimbault, „Terre Libs",
Luynes (Indre-et-Loire), Francujo. La organizo, kin
fondis tiun bultenon, havas sidejon en Parizo, 6 Ruc
Cardinale, sub la nomo: Corps des IngUieurs de Sante.

Natiirlichere Heihnethoden!, Vieno 1, Bauernmarkt
11. En tiu bulteno D-ro med. Karl Panesch respondas al
demandoj de legantoj. En la julia numero trovikas jenaj
respondoj:

„Pri la sidera pendolo. Mi estas 'konvinkita, ke estas
granda eraro kredi, ke tia pendolo indikas kuracilon
kontrati iu inalsano. Do, ne aĉetu kaj ne uzu ĝin! Pri
astrologio. Estas mia konvinko, ke 1a tuta astrologio

estas granda sensencajo aŭ eĉ trompo kaj ke pro tio
estus plej bone, se polico kaj jukistaro punus ĉiujn astro-
logojn, kiuj vendas siajn astrologiajn konojn; ĉar la pro-
fetado laŭ la astroj estas sistemo, kiu malsakigas kaj
trompas la popolon. Mi ne Ikapablas supozi, 'ke astro-
logo, kiu kontraŭ monkompenso profetas laŭ astroj,
efektive kredas je tia sensencajo. Male, la astronomio
estas tre respektinda scienco." La redaktanto de Ve-
getarano bedaŭras, 'ke en la •ron de la vegetaranoj en-
ŝovikas tioni da dell -tentoj, .kiuj okupikas pri Ia kritik-
itaj trompajoj.

Vegetarisk Tidsskrilt, la bonega monata organo de
la (lanaj vegetaranoj, aperas nun en nova vesto sub re-
daktado de Stefan WIldan kaj nia samideano St. Fink-
Jensen. Adreso Viildan, Niels Broeksgade 5, Kopen-
!tago V.

Wg&u.ration, la organo de la „Trait d'Union", 74..
bis. Rue I3ob•llot, Parizo 13, Francujo, en sia oktobra
numero havas propagandan raporton de sarnideano
Gaillard 'pri nia Oksforda Kongreso. La sama numero
raportas pri la Sepa Tendaro dc Internacia Amikeco en
Chevreuse apud Parizo kaj pri la partopreno dc la Trait
d'Union ĉe la Kongreso ,cle Tutrnonda Jumtlaro en
Lancimark (St. Gallen), Svisujo.

Riese Sanitarium Health News, duntonata eldonajo
de la Sanatorio de Riese, redaktanto s-ino E. Nedvidok
620 Catne•n Avenue, La Crosse, Wis., Usono; jarabonn
50 sendoj; anglalingva.

Prvni kfest'an a vMka (La unuaj kristanoj kaj la
milito), broŝuro ĉefilingva, prezo 30 heleroj, poŝte 50 h.
editita de la Societo de la Amikoj (kvakeroj), Lo•dono
N. W. 1, Friendshouse, Euston Road, Anglujo. Eldonis
Paŭlo Moitdr, Prago; havebla ĉe la revuo „Sbratfenl",
Prago X, Karlin, Celakovskao 7, Ceitosl. „Mallonge
kaj bone", la broŝuro diras, „la kristanoj fariĝis solda-
toj, kiam ili ĉesis esti kristanoj".

War Jesus Vegetarier oder Abstinent? (Cu Jesuo
estis Vegetarano ail Abstinulo?), gertnana broŝuro de
nia samideano D-ro med. Wilhelm Winsch, Berlino-
Halensee, prezo g. M. 0.50. Havebla ĉe :la aŭtoro. La
alitoro profunde 'esploris la demandon kaj montras am-
•leksan scion: li venas al la konkludo, ke Jesuo estis.
vegetarano.

Neniom (Nova Formo); monata revuo; eldonanto
Karl Bartels. Oran•enb•rg-Eden, apud Berlino, Germ

Volksheil, germanligva semajna gazeto pri natur-
kuracado; eldonanto Reinhold Gerling , 13erlino S. W. 11
Stresemannstr. 67; Jarabono 12 g. M., eksterlande 18
g. M.

Hesperis, liispanliugva revuo pri kulturo, higieno ka'
nutrado, eldonata de P. Sorribas, strato Salmertht 224
principal, Barcelono, Hispanujo; jarahono 5 pesetoj.

De Revistas Naturistas, hisparrlingva revueto, sen-
paga, eldonata dc la Naturista Asocio de la Dueninsulo
Jukatan•, Calle 60, No. 357a, urbo Mĉrida, Yucatlin,,
Meksikio. La 2a numero temas pri vakcina•do.

I. A. M. B. Propaganda folio de la Internacia Anti-
milita Oficejo, ĉe A'lbert de Jong, Laurierstr. 127, Hago,
Nederlando.
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Vegetara Mankejo en Zurifio (Svisujo), posedanto E. Hiltl,
Sihlstr. 26-28. Tre rekomendinda vegetara man'kejo kun
propra kukfarejo. Senalkoholaj vinoj.
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Esperantaj eldonajoj.
La junulino el Stormyr, de Selma LagerRif, la mond-

konata sveda verkistino. Traduko de O. Frode; eldonis
Eldona Societo Esperanto, poŝtfako 698, Stokhohno,
Svedujo; prezo skr. 1.50.

Landkarto (Mapo) pri Svedujo, eldonita de Eldona
Societo Esperanto, Stokbalmo 1; prezo skr. 0.15. Tre
bona ideo estas la eldono .de tia karto, sur kiu kores-
pondantoj indikas per kruco la loklokon.

Evangelio de Eterna Vivo, de Okamoto-Rikiĉi, Ka-
curajama, Tomioka-mura, Sizuoka-ken, Japanujo. El la
kolekto „Evangelioj de Belismo".

Evangelio de Pura Belo, samaj antoro kaj adreso.
Esperanto por Infanoj, de G. Gladstone Solornon;

prezo 1 ŝ. 6 p. Eldonita de The Esperanto Publishing
Company Ltd., kaj havebla ĉe La Brita Esperanto-Aso-
cio. Ink., High Holborn 142, Londono W. C. 1, Anglujo.

ISK, Esperantoefldono Servette 79, Genevo. La julia
numero enhavas gvidan artikolon „Eĉ Vegetarano?"
de Willi Eichler.

Plena Vortaro de Esperanto, eldonita de Sennacieca
Asocio Tutmonda, 23 Rue Boyer, Parizo 20, Franctijo.
Havebla ĉe Richard Lerehner, Cohnstr. 1, Lipsio 0.27,
Germanujo (poŝtkonto Leipzig 6835); prezo bindi•a 10.—,
broŝurita 9.— g. markoj. 536 patoj. Zorge kompilita
de kvar LK-anoj, inter ili kiel gvidanto akademiano Prof.
E. Grosjean-Maupin.

Krakovo, la urbo de la 23-a Universala Kongreso de
Esperanto, adreso strato Lubicz 34, invitas en Pola Es-
perantisto per interesaj ilustritaj historiaj kaj priskribaj
artikoloj. Kongreskotizo 44 zlotoj aŭ egalvaloro dc brita
funto. Poŝtkonto (PKO) 410.975.

Stranga estas la obstina uzo de ĉiam maltuste elpa-
rolataj naciaj nomoj por urboj de internacia kaj Esper-
antuja famego. La uzantoj de tiaj nomoj ne komprenis,
ke Esperanto estas literatura kaj plene memstara lingvo,
kiu ankaŭ al gravaj geografiaj lokoj devas doni inter-
nacian nomon laŭ sia propra strukturo.

Arbeiter-Esperantist, la organo de la Laborista Es-
peranto-Asocio por germanlingvaj regionoj, estas nun el-
donata de W. Vildebrand, Berlino C. 25, Dircksenstr. 42,
Hof 1. Redaktanto estas ()ttoliliszler, Lipsio C. 1, Eber-
mayerstr. 8, Germanujo.

Laborista Esperantisto, organo de la Holandlingva
Laborista Esperanto-Ligo; por neanoj jare nfl. 0.75. Red.
Amsterdamo ()., Middenweg 226, Nederlando.

„Kaj ĉio restas penso, sed ne faro"; pri interkompreno
kaj homara frateco; de Laksmiŝilar Sinha; eldonis Eldona
Societo Esperanto, Stokliohno 1, Svedujo; prezo sv.
kr. 0.50. Vartnkora piedo de aziano por la frateco inter
ĉiuj rasoj kaj .popoloj, speciale inter azianoj kaj eŭrop-
anoj.

La Socialisto, organo de la Anstra Laborista Ligo Es-
perantista, nova adreso: Vieno XXI, Angerstr. 14 (Ar-
beiterheim), Aŭstrujo.

Internacia Medicina Revuo, red. D-ro Kempeneers
20 rue aux Laines, Bruselo (Belgujo), enhavas en sia ii-ro
4 (1930) atentindan artikolon de 1). Sneĵko, Minsko, pri la
Prostituo en Sovjetunio. Li montras la interrilaton inter
sociekonomia organizo kaj tiu nigra makulo de la hom-
aro. Aldone tamen oni devus montri la alkoholon kiel
Cefan faktoron sur tiu ĉi kampo. Ciu scias, ke la ĉefaj

ejoj de prostituo ne povus plu ekzisti, se mankus la al-
koholo kaj similaj stimuliloj.

Wiesbaden apud Rejno, ilustrita propaganda gvidfolio
liavehla senpage per simpla poŝtkarta mendo ĉe la Urba
Trafikoficejo de Wiesbaden. Tre bone oni povas logi tie
en privata domo kaj manki vegetare en la Vegetara
Restorejo Schillerplaco 2.

Sonoj kaj Vortoj de Esperanto, komentario pri elpa-
rolo kaj vortfarado, de Paul Ny1, Stokhohno, poŝtfako
698, Eldona Societo Esperanto; prezo skr. 1.50. 38-pala
bonega .proguro de la kompetenta pioniro de nia rnovado!

Literaturo. Duonmonata literatura nur-esperanta
revuo. Poŝtadreso Literaturo, Mabuti, Svedujo. Kvaron-
jara abono sfr. 2.50. Nova provo., por forigi mankon en
nia Esperanta gazetaro. La unua numero enhavas inter.
alie bonan noveleton de Guy de Maupassant.

La fera kalkanumo, de Jack London, tradukis Georgo
Saville, cklonis Sennacieca Asocio Tutmonda, Colmstr. 1,
Lipsio (Leipzig) 0.27, Germanujo; prezo g. M. 2.60 bro-
ŝurita; 359-pata. Ciu verko de tiu socialisto, kiu estas
kontraiiulo de milito kaj de malbontrakto al bestoj, me-
ritas la atenton dc Ia esperantistaro.

Internaciisto. Organo de la klasb•tala esperantist-
aro kaj ties opozicio en la Sennacieca Asocio Tutmonda
(SAT). Adr.: J.Batta, Berlino C. 25, poŝtfako 2, Ger-
manujo. jarabono sfr. 4.—. Dusemajna.

La Solvo de la Vivproblemo sur la bazo de „Nova
Penso" de nia samcclano A. Rosenberg, esperantigis A.
Gyllsdorff; havebia ĉe Anders .Rosenberg, Skara, Sved-
ujo. Prezo 1 sfr.; triclekpata broŝuro. Sur pato 23 ni
trovas varman rekomendon de vegetara nutrado sekvat-
an de valoraj 'konsiloj por pureco, movo kaj ripozo.
anima kvieteco.

Memorando pri Militrezistado kaj Esperanto, prezent-
ita de la Internacio de Kontrailmilitistoj. Prezo 1 polico;
eldonis Rimbarn Brown, 11 Abbey Road, Enfield, Middle-
sex, Anglujo.

Libero, kajero eldonita de Sankoa Esperanta Grupo,
l(Soto, Japanujo, Dai 3 K6thgakko; aprilo-s•ptembro
1930. Enhavas literaturaĵojn kaj pripensojn.

Literatura Informilo (senpaga) de la eldonejo de Fer-
dinand Hirt & Solin, Salamonstr. 15, Lipsio, Germanujo,
enhavas en sia 6-a numero 1930 tre legindan artikolon pri
1)-ro Zamenhof, de Prof. Dietterle.

Kvtitancoj.
Post la kvitancoj en Vegetarano X11112, la kasisto ri-

cevis jenajn pagojn an schgon pri jenaj pagoj al la landaj
sekretarioj (ciferoj sen monunuo estas germanaj markoj):

Nemseĉi sfr. 4.—, ChampiOn pes. 2.—, Furmanik zl.
10.—, Berlina Gruparo, Bonte, Teschner, Mildner, Le-
bisch, Vogel, Spengler, Ciu 3.—, Naerebout nf1. 2.—, Adam
3.50, Stechowicz zl. 16.—, Kanir Dol. 1..30, Osmond,
Bow, Butler, Kiu ŝ. 31-, Brilklis 3.23, Bogdanowiez zl.
10.—, Voltersvik 3.20, Schmidt 1.50, Kropp 1.—, Hall-
berg skr. 3.—, Calvary 2.40, Dana Veg. Soc. d'kr. 10.—,
Rye, Schrtider, Fink-Jensen, Jensen, Date, Noll, ĉiu
dkr. 3.—.

Dankon al tiuj pagintoj! Bonvolu .ĉiaj, kiuj ankorau
ne pagis por la jaro 1930, t ui sendi siajn kotizojn, ĉar la
Vegetara Ligo Esperantista nepre bezonas ilin.

(Dailrigo sur pako 36.) 	 La kasisto: O. B.
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Infemacla Vegelara Unio. / The infernallonal Vegelarlan Union.
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Sekretario: Red. Hans Feix, Warnsdorf VI/1810, eehoslovakio.
Kasisto: Oluf Egerod, Rhdkildevej 40, Brtinsh8j, Kopenhago, Danujo.

Dudeka Bulteno.

Al la anoj de la I. V. U.

Transprcninte laŭ la estrara decido dum kunsido en
Berlino, la 3-an de aŭgusto 1930, la prezidantecon de la
I. V. U., mi sendas al la estimataj anoj de tiu organizo per
ĉi tiu balteno korajn vegetaranajn salutojn. Mi esperas,
ke dum la daŭro de mia prezidanteco la I. V. U. plue
kreskos kaj disvolvikos, kaj ke nia afero ĉe ĉiuj popoloj
de la mondo akiru tian aprezon, kia ;korespondas al nia
alta kaj sankta mondipercepto.

Por tio estas necese, ke pli ol ĝis nun estu atentata la
solidareco inter ĉiuj vegetaranoj kaj ke ki trovu es-
primon en praktika agado. La regularo de la I. V. U.
bezonas korektojn, kaj jam alvenis proponoj tiucelaj.

Mi petas, ke ĉiuj membroj de la I. V. U. helpu en la pli-
vastigo de nia organizo kaj sendu al mi proportojn, por ke
dum la kongreso .en Hamburgo, 1932, ni povu efike labori.

Ciuj vegetaranoj, kiuj venas al Germanujo, bonvolu
anonci sian venon al mi, por ke mi povu krei bonajn in-
terri;latojn kun enlandaj samcelanoj.

Al ĉiuj vegetaranoj mi vokas: Organizu vin, por ke
ni povu komune laboradi por disvastigi niajn ideojn, cel-
ante la bonon de la tuta homaro.

Inĝeniero Carl Gumprecht, Berlino-Pankow,
Schm•dtstr. 7, Germanujo.

Twentieth Bulletin.

To the members of the I. V. U.
Having assumed, acco•ding to the decision of the

Board's Meeti•g at Berlin, August 3rd, 1930, the Hon.
Presidentship of the I. V. U., I want to convey to all
members of this organisation my heartiest vegetarian
greetin•s. I hope that during my presidentship our or-
ganisation will devolop furthcr and will attain all over
'the world the appreciation which corresponds to our
high and holy scopes.

To this end it is imperative that more finan hitherto
the solidarity among all vegetarians is paid attention rto
and a•tual•y practised. The regulartions of the I. V. U.
are amendable, and proposals have already been made
in this direction.

All members of the I. V. U. are asked to help in the
increment of our organisation, and to let •e have their
proposals so that we can work efficiently on the congress
at Hamburg, 1932.

A11 vegetarians who happen to visit Ge•many are
requested to communicate with me, as I want to bring
about good cooperatio• and friendship.

May all vegetarians listen to my appeal: Unite so
that we can work in common for the furth•rance 01 our
idea to the benefit of rnankind.

Engineer Carl Gumprecht, Berlin-Pankow,
Schmidtstr. 7, Germany.

De la Sekretario de la I. V. U.

Manko de spaco malpermesas al ni, represi en lingvoj
Esperanta kaj angla detale liajn cirkttlerojn 5 kaj 6. Li
;nem sendis ilin en lingvoj germana, franca kaj angla al,
la alikintaj societoj de I. V. U. kaj al interesuloj.

La 5-a cirkulero enhavas dernandaron, kiu devos doni
al D-ro A.Grotjahn, profesoro pri socia higieno en iler-
fino, fidindajn detalojn pri la pezo kaj kompilo de pure
vegetara nutraĵo, por ke preciza faktaro permesu sci-
encan jakon pri la valoro de pure vegetara nutrado.

Estas dezirinde, ke laŭeble plej multaj amikoj donu
precizajn informojn pri la nutraĵo prenita dum tri inter-
sekvaj tagoj. Estas grave, ke por tiuj tri tagoj la nutrajoj
estu tipaj por la sezono, ke la tutpretaj nutrajeroj estu
ekzakte pesataj kaj ke ankaŭ la pezo, en gramoj, de la
legomoj estu indikata. Se oni ne esprimas specialan de-
ziron pri sekreteco, oni supozos, ke la nomo de la ra-
portinto povos esti publikigita.

Jen la demandaro mem:
Nomo, antatinomo, lokloko, profesio, dato de naskiko,

dato de raporto.
Pezo en kg, alteco en cm (nevestita korpo).
Nutraĵoj por ĉiu el la tri tagoj a p a r t e , nome:

a) unua matenrnanko,
b) dua matenmanko,
c) tagmanko,

e) posttagmeza manĝo,
d) vesperrnanko.

Jen ekzemplo por la indikoj: N•triko dum la unua
tago (dato . . .) a) lakta farunsupo konsistanta el 0.5 1
da lakto, 25 g da tritika faruno kaj 10 g da sukero, 60 g
da sekala pano trempita en la supon, 40 g da sekala pano
kun 5 g da •planta butero kaj 30 g da malgrasa frormako;
b) neniu; c) 400 g da piza supo kun 40 g •da rostita tritika
pano, 250 g da terpomoj kun 250 g da ruĝa brasiko, 40 g
da sekala pano; ĉ) neniu; d) 250 g da terpomsalato, 120 g
da sekala pano kun 15 g da planta butero, 5 g •da mielo
kaj 30 g da malgrasa frormako, 200 g da piroj. Entute
duonlitro da akvo.

Bonvolu aldoni la proksimuman koston de Ia nutrajoj
de vi indikitaj, entute, kaj sendi ĉion al la sekretario de
I. V. U.: Hans Erwin Feix, Warnsdorf, Cefloslovakujo.

Se eble, indiku al s-ro Feix personojn, al kiuj li sendu
tian demandaron.

Plue la 5-a cirkulero enhavas informon pri monko-
lekto por Prof. Ude. Donacoj por tiu fonduso estu send-
ataj al s-ro Feix kun klara indiko pri la celo de la mono
aŭ al la poltkonto de „Reformblatt fŭr Gesundheits-
pflege"; Warnsdorf VI-1894: Prago 51379, Vieno 125255
ail Lipsio 31325.

La kolektita tnono estos sendata la 1. 12.30 al Prof.



VEGETARANO 	 35

Ude. Pri la donacoj s-ro Feix kvitancos en siaj cirku-
leroj.

La 6-a cirkulero enhavas raporton pri la estrara kun-
sido de I. V. U. en Berlino (3. 8. 1930), kiu decidis, ke la
venonta internacia kongreso de vegetaranoi okazos en
la jaro 1932 en Hamburgo-Bergedorf, Germanujo.

La estraro dankis la ĝisnunan prezidanton dc I. V. U..
s-ron Dŭrr, pro lia laboro kaj elektis s-ron Gumprecht
en Berlina kiel novan prezidanton; ĉar laŭ reguiaro pre-
zidanto estas ĉiam gvidanto de la movado en la lando,
kiu gastigos la kongreson.

Estis priparolataj la malkonsentoj inter du vegetaraj
movadoj en Norvegujo kaj du vegetaraj organizoj en
Germanujo; espereble ĉiuj malkonsentoj estos forigitaj
antaŭ la sekvanta kongreso.

Ĉiu vegetara ligo estas petata, sendi al Ia sekretariejo
(s-ro Feix) du ekzemplerojn de sia bulteno, revuo aŭ alia
liga organo; de tiuj du estas destinita unu por la arkivo
de la I. V. U. kaj la alia por la gazetara servo de I. V. U..
kiun prizorgas s-ro van Borrendarn en Nederlando.

S-ro Feix plue sendis al societoj demandaron pri
dek-ok diversaj punktoj, inter kiuj ni povas citi nur kelk-
ajn:

.1. Kiom da vegetaraj organizoj .kaj 'kiuj ekzistas en via
urbo aŭ via lando?

2. Kiom da vegetaranoj en via lando estas organizitaj
per untiikoj?

4. Kiom da vegetaraj gastejoj ekzistas en via regiono
kaj Cu ili apartenas al privatuloj aŭ al unuiĝo?

18. Cu vi disdonas veg. flugfoliojn? Se jes, banvolu sendi
specimenon. Kiam vi ilin eldonis, kaj .kiom da ili?
Kiu deziras la tutan demandaron, bonvolu ĝin peti de

s-ro Feix.

La sociekonomia signifo de la vegetarismo.

Parolado de Prof. D-ro Johano Ude el Graz, Aŭstrujo,
dum la Sepa Internacia Vegetara Kongreso, 1929.

(Fino).

Unu sola stomako, kiu vivas per viando kaj ;kies po-
sedanto tial devas klopod •adi kaj skiavumadi por sia
bestaro, bezonas ĉe laciga kampa kaj arbara laboro, ĉe
konsumo de alkoholo kaj tabako, areon de 11100 in2 (in-
kluzive je ĝardeno, :kampo kaj arbaro). Tiu kalkulo estas
bazita sur kaloribezono de 3265 en la vintro kaj 2765 en
la somero. Nur por produkti sian konsumon da viando,
lakto kaj graso, li bezonas 3900 ni` da ĝardeno, kampo
kaj arbaro. Nutrante sin nur per vegetaĵoj havigeblaj
per ĝardenkulturo, sur la bazo de kaloribezono de 1990
en la vintro kaj 1875 en la somero, li bezonus nur 3480
m2 da areo. Ĉe fruktoj kaj nuksoj kiel ĉefnutraĵo kun al-
dono de terpomoj kaj legomoj tiu unu stomako bezonas
nur entute 3150 m2 (inkluzive je ĝardeno kaj kampo), sur
bazo de kaloribezono de 2000 vintre kaj 1800 somere. Oni
do rajtas diri: La sama areo da kultivebla tero, kiu nutras
unu viandmanĝanton, nutras dek veg -etaranojn.

Se ni nun plue pensas pri la amaso de laborforto be-
zonata por la bestvartado, pri la laciga kaj malpura la-
boro necesa por la havigo de la nutraĵo, el kiu ĝis 80%
estas neniigata, se ni pensas pri la klopodoj por la staloj,
pri la milmil penoj por la bestbredado, la laktproduktado,
la viandgajnado ktp., tiam ni komprenas la grandegan
superecon de senbesta agrikulturo kornpare je la best-

bredado. Tiu supereco estas videbla ankaŭ el la prezoj
por la havigataj produktaĵoj.

Laŭ Schiele (programa, por 'ŝanĝi nian nutropolitikon)
la forigo de 10 milionoj da porkoj signifas pliigon de nutr-
aĵo por 35 milionoj da homoj.

Se ni nun plue konsideras la fakton, ke kompreneble
1a vegetarano estas kontraŭulo ankaŭ de alkoholo kaj
tabako, dum ke la viandnutrado preskaŭ devige provokas
alkohol- kaj nikotinĝuon, tiam fariĝas des pli evidenta
1a sociekonomia graveco de la vegetarismo. Se, ek-
zemple, ĉiuj familioj en Aŭstrujo vivus vegetare, jam la
sola ŝparo pro la nekonsumo de alkoholo kaj tabako estus
jare ne malpli ol 990 milionoj da svisaj frankoj (750 mili-
onoj por la alkoholo, 240 milionoj por la tabako). Tio
estas sesono de la tuta jara enspezo de la popolo. Pro
la sama ŝparo, Germanujo povus jare eviti elspezon de
7500 milionoj da markoj, Cefioslovakujo de 5500 milionoj
da ke'. En tiu kalkulo ankoraŭ ne estas konsiderata
areo, la laborenergioj kaj la kapitaloj uzata] en la in-
dustrioj alkohola kaj tabaka, nek la grandegaj sumoj, kiuj
estas nune elspezataj, por kuraci la malbonan kaŭzatan
per ia uzo de alkoholo kaj tabako.

Sajnas freneze, ke nia kamparanaro tiom lacige labor-
adas, ke la ĉiutagaj laborhoroj de la kamparanoj estas
11 ĝis 15 kaj ke tamen la kamparanoj dronas en ŝuldoj.
La 31. 12. 1927 la tuta ŝuldo de la aŭstra kamparanaro
estis 525 milionoj da svisaj frankoj kaj la interezoj por ĝi
pagataj 42 milionoj da sfr. Krom tio la imposta ŝarĝo
(1928) sur ĉiu individuo estas mezkalkule 352 sfr. Laŭ
tio, kion mi diris, ne estas ,mirige, ke ĉefa motivo por tiu
mizero estas la grandega bestonombro de niaj kampar-
anoj. La valoro dc la aŭstra bestaro estas laŭ gazetin-
formo de la 10. 11. 1928 proksimume 8700 milionoj da sfr.
sur kultivebla areo de 6 milionoj da hektaroj. Kiom la
kamparanaro devas ŝvitlaboregadi dum la tuta jaro, por
subteni la valoron de la .brutaro! Kiom da laboro ĝi de-
vas fari eĉ dum dimaneaj kaj festaj tagoj, kiom da nutr-
aĵoj perdiĝadas, kiom da aldonpagoj ĝi devas fari, por ke
havu ekziston tiu perdiga mastrumado!

La rezulto de niaj esploroj estas: La produktado de
albumenriea nutraĵo sub formo de viando postulas multe
pli da areo, multe pli da laborenergioj kaj multe pli da
kapitalo ol la koresponda vegetara nutraĵo. Krom tio,
per la fordono de vegetaĵoj al la bestoj perdiĝadas grand-
egaj kvantoj da nutra materio, pro la vivsubteno de la
bestoj, proksimume 75 •kis 80%. Pro tio, ekonomie ri-
gardate, la viandproduktado estas ege perdiga mastrum-
ado, tnalŝparego.

La plej malgranda plialtigo de la viandproduktado por
la homnutriĝo estas do ebla nur tiam, kiam multe da
energio estas elspezata kaj grandegaj laborfortoj kaj ka-
pitalfortoj ligitaj, oferataj malprofite je aliaj necesaj pro-
duktadoj. La buĉbestbredado do kontraŭstaras al la bort-
farto de la popolo; ĝi estas pereiga faktoro en la socia
ekonomio. Kontraŭe, la vegetarismo laŭ popolekonomia
vidpunkto estas akcelilo de la bonfarto kaj de la ĝenerala
riĉeco.

La vegetarismo troviĝas en harmonio kun la principo
de „plej malgranda peno por plej granda rezulto", dum
ke la buebestbredado absolute kontrastas 'kontraŭ tiu
fundamenta principo de popolekonomio.

Kio estas malutila por la popola bano, devas esti an-
kaŭ etike malbona, kaj pro tio ankaŭ sur tiu ĉi bazo la
vegetarismo havas etikan signifon por ĉiu individuo kaj
precipe tie, kie la demando pri la naskomalkresko pro
ekonomiaj kaj sociaj konsideroj estas aktuala.



(Daŭrigo de pago 33.)

Nia Vegetarat Ligo Esperantista ne havas reguilaron.
(liaj celoj kaj tendencoj estas indikitaj en la titolpalo de
Ciu numero de nia Vegetarano. Se la agantoj en tia or-
ganizo havas la fidon de la samcelanoj, ĉia regularo kaj
ĉia diskuto pri paragrafoj estas Superfluaj aŭ eĉ mal-
utilaj; se ili ne havas fidon, estas seytile komune
labori. Neniu el la agantoj ricevas pagon por sia laboro.
Ciu mono servas ekskluzive al la celoj de la organizo.

pensa•toj kaj por ke Vegetarismo, Esperantismo kaj la
parencaj ideoj estu ĉiam enma•teligotai al laileble plej
multaj mcnsoj.

Mi ne bezonas diri ion pri tio, ke de duonjarcento nii
estas vwgetarano. La rezultoj estas antaŭ la publiko.

George Bernard Shaw, la 19. 2.1930.

La homo similas al nenia viandirnanla besto; ki ne
havas kaptpiedegojn, por teni kaptitajon; liaj dentoj
estas faritaj, por manki legomojn kaj fruktojn. ni mal-
sanikas tuj, kiam :li tuŝas viandan nutrajon, .kiu estas
veneno por

Jen ia signifo de la rakonto pri Prometeo, kiu sendube
estas vegetarana milo. Prometeo, alivorte la homaro,
inventas la fajron kaj la kuiradon; tuj vulituro ekrolladas

hepaton. Tiu vulturo estas la hepatito (hepatmal-
sano); tio estas evidenta.

Andre Maurois en la romano „Ariel".

Respondoj, Informetoj, Petoj kaj Deziroj.

Ne estas eble	 la redaktanto, doni individuan res-
pondon al ĉiu letero aŭ .poltkatto ricevita.

Perfektigan Kurson de Esperanto gvidas ekde oktobro
nia samcelano Leono Funken, Koblenco, Germanujo, Mo-
selweiBerstraBe 20. I•teresuloj petu de li presajojn.

Nia nuna numero aperas kun prokrasto, ĉar la kotizoj
alvenis ĉi tiun jaron malpli I:ustatempe ol en antaŭaj
jaroj. La ĝenerala krizo ekonomia en ĉiuj landoj respe-
guliĝas ĉe ni.

Kun doloro ni informas pri la morto de nia samideano
kaj kunligano Alfonso Champikt, Ckdoba, Argentino, kiu
estis viktimo de aŭtomobilakcidento. Korajn lkondolen-
cojn al la familio kaj intimaj amikoj!

Represo el la Vegetarano estas permesata kaj eĉ de-
zirata, kondiĉe ke la Vegetarano estu citita kiel fonto.

Ne skribu al la redak'tanto de nia bulteno kun titolo
„redaktoro"; li ne estas profesia redaktisto kaj nur pu-
•likigas la bultenon, por ke ekzistu interligo inter sam- 

Niaj nunaj Vivmanieroj estas eĉ 	 definitivaj ol
niaj registaroj. Ciu faras hodiaŭ tion aŭ ion alian, •kion
neniu faros morgaŭ. La ŝanĝo en manieroj kaj etikoj,
en ,ku•imoj kaj konvencioj, dum la lasta duona jarcento
estis grandega; sed eble 'gajnos nenio kompare kun la
ŝanĝoj de la venonta szittana jarcento. Ni vivas en la lasta
liektika fazo de mortaiita ordo.

FA .,La Mondo 'de William C'lis'sold" de H. G.        

Ldren Eder Esperanto!
imparale 1' Esperanto!

Learn Esperanto!
Apprenez 1' Esperanfol

Lernf Esperanto!
Aprended el Esperanlo

36	 VEGETARANO

Mi do finas per la teno: Eventuale eĉ pro nuraj eko-
nomiaj motivoj la devigo de vegetara vivmaniero povas
fariĝi absolute necesa por la individuaj artoj de ekonomia
popolgrupo. Ciuo:kaze la vegetara vivmaniero jam pro

nuraj sociekonomiaj motivoj estas preferinda al la viand-
nutrado. La vegetara vivmaniero estas kaj restas la ide-
ala vivmaniero.

(Iomete mallongigante tradukis O. B.)
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